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As variações ou polin'Orfisrros nas proteínas constituem os marcadores
genético bioqúimicos que são atualmente de grarrle utilidade em estu-
dos tais caro: identificação de animais e controle genealÓgico, pro-
gramas dé melhoramentp animal, associação cem características econo-
micamente importantes, eficiência funcional dos variantes protéicos,
genética evolutiva e de popllações, determinação do grau de hetero-
zigosidade, relações ent.re raças etc •. A nucleosideo fosforilase de-
tectada, principalmente, emhemácias é umaenzima poloorfica em00-
vinos. Ela apresenta, em eletroforese em gel de amido dois fenótipos
resultado de dois alelos: NP-Hdominante e NP-Lreéessivol. O fenÕ -
tipo chamadoH apresenta-se no gel caro umamanchagrande na direção
do ânodo e o fenÕtipo L apresenta umabarrla fina,. também anÓdica.Foi
descrita uma frequência alta do alelo H no gado Olarolês (0,26) e
também _foi descrito umaumento da frequência deste alelo na direção
das recjiões tropicais2. Foram analisados ao todo 623 bovinos em ele-
troforese emgel de amido. A frequência gênica foi estimada pela
contagem do homozigoto recessivo, NP-L,e assumindo equilibrio Hardy-
Weinberg. A tabela abaixo IIOstra os dados da literatura de frequên -
cias gênicas, o número de animais analisados e os diferentes fenÕti-
pos obtidos em cada raça.

Gr1JpoGenético L
Frequência do
alelo H

FenÓtipos
H

Holarrlês
Cllarolês
Ma.rron do Atlas
Belga ~leu Blanc
Cmlchi.m
Nelore
Mestiço Leiteiro
EUropeu-zetu 3/8 43

" 1/2 48
" 3/4 25

10
58
3

76
216
111

81
72
37

509
110

6

17
12
35

Total

91
130
40

585
326
117

60
60
60

0,057 (1)
0,256 (1)
0,0368 (2)
0,067 (1)
0,419 *
0,774 *

0,468 *
0,553 *
0,236 *

* Presente trabalho
O gado Nelore apresenta umaalta frequência do ale10 H..an gadQ auo-
peu a frequência deste a1elo é mri.to l::eixa exceto para gado Cllarolês.
No canchim (5/8 Olarolês-3/8 zeb.V a frequência do aleIo H t.anbÍa •.
maior que no Olarolês verificarrlo-se aqui a oontribric;ãq. do zetu. O
aunento da frequência do a1elo H na direção dos trópicos deve-se PJl
vavelmente, a umaunento do sangue zetu nos reb3nhos ana1j sados. ,...
ta enzima se cxnsti.tui assim, emumexcelente narcador genéti.oo-bi.o-
químico devido 80 fato de o aleIo H ter UIB expressão preferencial
em Boa jrxJjolS e o a1elo L ter UIB expressão preferencial t!IIIao.
taurus.
1-~ M. (, Hc:Iriaet R. Cl972) ~il
2-~ J.,Mahin L., Vexhul.st A.
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